
هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على تشخيص 
من طبيبهم، وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة 

مرضية أو كبديل للرعاية الطبية المستمرة

نشرات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد 
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارة 

األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية في جنوب 
غرب سيدني والممارسين العموميين  المحليين
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ما هو؟ 
يحدث االنصمام الرئوي عندما تسد جلطة دموية الشرايين التي تمد الرئتين بالدم. يمكن أن تتكون الجلطة الدموية في أوردة الساقين أو الحوض 

أو البطن أو القلب. وتنتقل الجلطة من المكان الذي تتشكل فيه أوالً عبر مجرى الدم، ثم تستقر في الشرايين التي تمد الرئتين بالدم. ويعد 
 االنصمام الرئوي من الحاالت الخطيرة المهددة للحياة.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
من المرجح أن يحيلك طبيبك العام إلى قسم الطوارئ على الفور. وقد يعطيك األطباء في المستشفى 

األدوية مباشرًة في الوريد )حقن بالوريد( حتى يكون لها تأثير فوري. وقد يقومون أيًضا بإجراء المزيد 
من االختبارات ومناقشة العالجات، بما في ذلك مميعات الدم أو اإلجراءات الجراحية. وقد ُتعرض عليك 

 خدمة "المستشفى في بيتك" )راجع الفقرة "ما هي وسائل الدعم المتاحة؟"(.
 

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
 بعد زيارتك للمستشفى، ستحتاج إلى زيارة طبيبك العام بانتظام؛ حيث سيقوم بالتالي:

مساعدتك على فهم العالج الذي تلقيته في المستشفى	 

مساعدتك على فهم كيفية استخدام أي أدوية جديدة موصوفة لك، ومدة تناولها	 

مساعدتك على تعلم كيفية تقليل مخاطر تجلط الدم في المستقبل	 

التحدث إليك بشأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتغييرات في نظامك الغذائي وفقدان الوزن واإلقالع عن التدخين	 

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
تناَول أي أدوية يصفها لك األطباء، إلى أن يطلبوا منك التوقف عن تناولها. 
ذ أي توصيات يقدمها طبيبك العام بخصوص نمط حياتك، مثل تغيير  نَفِّ

 نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية.

ما هي وسائل الدعم المتاحة؟
)HITH( "خدمة "المستشفى في بيتك

تتيح خدمة "المستشفى في بيتك" )HITH( للمرضى الذين يعانون من 
بعض الحاالت المرضية الشائعة الحصول على رعاية في المنزل بمستوى 

الرعاية التي تقدم في المستشفي. 

ويمكن تقديم خدمات "المستشفى في بيتك" في أي مكان تعيش فيه: في 
منزلك أو في مرفق العيش مع المساعدة أو مرفق الرعاية داخل السكن. 

 ويمكن للطبيب العام إحالتك.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
 	healthdirect.gov.au :)االنصمام الرئوي( pulmonary embolism –  Healthdirect موقع
 	patient.info :)االنصمام الرئوي( pulmonary embolism –  Patient.info موقع

االنصمام الرئوي
نشرة معلومات عن حالة صحية

كتوبر/تشرين األول 2020 صدرت في أ

ما الدواء )األدوية( الذي يجب أن أتناوله؟

هل هناك أي آثار جانبية للدواء؟

ما األعراض التي يجب االنتباه لها؟

من أين يمكنني الحصول على المزيد من المساعدة والدعم؟

ما األسئلة التي يمكن 
أن أطرحها على طبيبي؟

يمكنك االتصال بالرقم ثالثة 
أصفار )000( على الفور إذا 

شعرت بضيق في التنفس، أو ألم 
في صدرك، أو تسارع في النبض، 

أو دوار أو إغماء، أو بدأت في 
سعال الدم.

متى يجب عليَّ استدعاء 
سيارة إسعاف؟


